PRODUKTDATABLAD

DM20
FLEX
Elastisk fugespartelmasse.

Hvid elastisk malerfuge.
Til tætning af fuger og revner omkring døre, vinduer og hjørner.
Har en meget fin vedhæftning på de fleste underlag indendørs og udendørs.

DALAPRO® FLEX
Elastisk fugespartelmasse.

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Flex er en elastisk fugemasse som anvendes til
tætning/spartling af fuger og revner f.eks. rundt om døre,
vinduer og vægge. Dalapro Flex har en meget god vedhæftning til de mest almindelige underlag indendørs og
udendørs, f.eks. gips, beton, træ og tegl. Når det bruges
udendørs, skal fugen overmales.

TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Akrylatex
Opløsningsmiddel: Vand
Fyldningsmiddel: Kalciumkarbonat
Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm
Tørstofindhold: Vol.% 53
pH-værdi: ca. 8
Farve: Offwhite
Fyldningsevne: God
Brandfarlighed: Spreder og bidrager ikke til brand
Rengøring: Værktøj rengøres og spild fjernes med vand
Patron: 300 ml

ARBEJDSGANG
Fugning skal ske med fugepistol på rengjorte, tørre
og godt bindende overflader ved en temperatur på
mindst +5 °C.
TØRRETID
Bearbejdningsbar i 5-10 minutter, overmalbar efter ca. 30
minutter. Helt tør efter 1-7 døgn, tørretiden er afhængig
af underlag, fugedybde, temperatur, luftfugtighed osv.
RENGØRING OG AFFALD
Fjern så meget fugemasse som muligt fra værktøjet
inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke
hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale
genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til
genvinding.
OPBEVARING
Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Dalapro
Flex er en ferskvare og derfor datomærket. Ubrudt
emballage kan opbevares i 3 år.

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber
eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden
forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.
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